SPOLEČNOST PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, Z. S.

ETICKÝ KODEX
PROFESIONÁLA
V OBLASTI
PROJEKTOVÉHO
ŘÍZENÍ

SPOLEČNOST PRO PROJEKTOVÉ Ř ÍZEN Í
Stran 5
2013-11-22

ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Distribuce:

Místo uložení

Odpovědná osoba

Podpis převzetí

Certifikační orgán SPŘ

Ing. J. Pitaš, Ph.D.

President SPŘ

Ing. Michael Motal

Manažer jakosti

Ing. M. Buchbauerová

Vypracoval: výkonný
manažer CO

Ověřil: President SPŘ

Schválil: předseda CR

Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

Ing. Michael Motal

doc. Ing. P. Máchal, CSc.

© Společnost pro projektové řízení, o. s. 2013
Stran 5
http:// www.cspr.cz; http://www.ipma.cz
e-mail: info@cspr.cz

2

SPOLEČNOST PRO PROJEKTOVÉ Ř ÍZEN Í
2013-11-22
ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Úvod a účel
Tento etický kodex předepisuje zásady profesionálního chování a etické principy, které jsou závazné pro všechny
IPMA certifikované projektové manažery, IPMA certifikované konzultanty projektového řízení, všechny členy
Společnosti pro projektové řízení, o. s. (SPŘ) a všechny fyzické osoby, které jsou v nějakém pracovněprávním či
obchodním závazkovém vztahu k SPŘ (např. zkoušející Certifikačního orgánu, zkoušející Národního
certifikačního a akreditačního orgánu, zaměstnanci SPŘ atp.) – dále jen „profesionály v oblasti projektového
řízení“.
Profesionál v oblasti projektového řízení potvrzuje přistoupení k tomuto etickému kodexu svým podpisem.

Zásady profesionálního chování
Obecné zásady
Profesionál v oblasti projektového řízení bude vždy:



dodržovat legislativní normy všech zemí, ve kterých pracuje a profesně působí;
postupovat v souladu s dobrými mravy, bude se chovat slušně a poctivě a vyvaruje se jakéhokoliv
nekorektního jednání (např. takového, které by provázela korupce a klientelismus).

Profesionální přístup
Profesionál v oblasti projektového řízení bude vždy:







vyjadřovat názor na věci z oblasti projektového řízení a procesu certifikace projektového řízení pouze
na základě znalosti faktů a odborné zdatnosti s uvedením těchto faktů v argumentaci svého názoru
na věc;
kritizovat konstruktivně a kritiku přijímat pozitivně. Ke svým spolupracovníkům se bude chovat vstřícně a
dodržovat dané slovo;
čestný a skromný při objasňování své práce a zásluh a zabrání čemukoliv, co by na úkor cti, integrity a
důstojnosti profese směřovalo k prosazování sebe sama;
uvádět o sobě a o své profesní praxi pravdivé a úplné informace a aktualizovat je dle skutečnosti;
po celou dobu své kariéry dbát o svůj další profesní růst i o profesní růst svých podřízených
spolupracovníků.

Vztah ke společnosti a prostředí
Profesionál v oblasti projektového řízení bude vždy:



vystupovat objektivně a důvěryhodně, při přípravě zpráv, prohlášení a svědectví bude používat vždy
všech dostupných a relevantních zdrojů;
vyjadřovat své názory na problematiku projektového řízení pouze na základě podrobné znalosti
problému;
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spolupracovat s kolegy prostřednictvím profesní organizace a povzbuzovat a podporovat další zájemce
o projektové řízení;
usilovat o šíření znalostí a dovedností v oblasti projektového řízení;
dbát na bezpečnost a zdraví veřejnosti a zachování životního prostředí.

Vztah k zaměstnavatelům, dodavatelům a zákazníkům
Profesionál v oblasti projektového řízení:










si je vědom, že vždy reprezentuje v prvé řadě svého zaměstnavatele resp. zákazníka, ať již je právní
forma vztahu jakákoliv, potom sebe a je loajální ke svému zaměstnavateli resp. zákazníkovi;
se ve vztahu k zaměstnavateli či zákazníkovi bude chovat jako důvěryhodná, jimi zmocněná osoba;
bude všechny své vědomosti, dovednosti a profesionalitu využívat k maximálnímu prospěchu svého
zaměstnavatele, zákazníka a tím i k posílení své dobré pověsti;
v případě zjištění, že jím realizovaný projekt či jiná související aktivita je ohrožena, oznámí neprodleně
tuto skutečnost zaměstnavateli či zákazníkovi;
bude považovat za důvěrné veškeré informace, které se o zákazníkovi dozvěděl v souvislosti se svojí
činností. Přísně dodržuje zásadu ochrany osobních dat, a to i po ukončení činnosti. S informacemi, které
získá v rámci své práce, bude nakládat jako s důvěrnými (dodržovat obchodní tajemství), aniž by je
využil k osobnímu prospěchu, pokud by to bylo v rozporu se zájmy zaměstnavatele, zákazníka či
veřejnosti. Informace bude předávat nezkreslené a včas;
se zavazuje, že nepřijme za tutéž práci finanční či jinou kompenzaci od více stran, pokud by se na tom
všechny zúčastněné strany nedohodly;
připustí své vlastní chyby, aniž by pozměňoval fakta, jimiž zdůvodňuje svá rozhodnutí;
bude svého zaměstnavatele, či zákazníky neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které by
mohly ovlivnit jeho rozhodování či kvalitu jeho práce, např. z důvodu konfliktu zájmů.

Vztah k ostatním profesním skupinám
Profesionál v oblasti projektového řízení:








bude spolupracovníky, i potenciální, řádně a úplně informovat o podmínkách jejich pracovního zařazení.
V průběhu procesu je bude informovat o jakýchkoliv změnách v jejich postavení;
bude usilovat o zajištění dalšího profesního růstu svých podřízených spolupracovníků;
se zavazuje, že nebude zlovolně a nepravdivě, přímo či nepřímo napadat profesní zdatnost a praktiky
ostatních kolegů;
se zavazuje, že nebude nečestnými prostředky soutěžit s jinými pracovníky v oblasti projektového řízení;
bude budovat co nejlepší vztahy mezi kolegy i se zákazníky;
bude dodržovat pravidla týmové práce a respektovat ostatní spolupracovníky v oblasti projektového
řízení jako své partnery;
zabrání nesprávnému užívání akademických a profesních titulů, nebude nadsazovat míru své
odpovědnosti při popisu minulých zaměstnání, ani zkreslovat důležitá fakta o zaměstnavatelích a
členstvích v profesních organizacích.
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Dopady porušení etického kodexu
Důkaz, že se profesionál v oblasti projektového řízení choval neeticky, nelegálně či nečestně bude podnětem
pro šetření kompetentního orgánu v dané věci (viz níže). Prokázání takového jednání, které bylo v rozporu
s tímto etickým kodexem, může mít následující dopady:






člen SPŘ může být na základě návrhu kompetentního orgánu v dané věci Valnou hromadou SPŘ
vyloučen, pokud Valná hromada takto rozhodne. Kompetentními orgány jsou: Certifikační rada
pro nositele certifikátu IPMA, NCAR pro nositele Národních certifikátů a akreditací, Výbor SPŘ
pro ostatní členy SPŘ. V opodstatněných případech kompetentní orgán může přizvat k procesu
rozhodování další aktivní členy SPŘ;
žadateli o certifikaci či recertifikaci IPMA může být proces certifikace resp. Recertifikace z rozhodnutí
Certifikační rady resp. NCAR předčasně ukončen;
držitel certifikátu IPMA může být z rozhodnutí Certifikační rady vyřazen ze seznamu certifikovaných
profesionálů a certifikát mu bude odejmut;
zkoušející CO resp. zkoušející NCAO může být z rozhodnutí příslušné certifikační rady vyřazen
ze seznamu zkoušejících a pak mu bude ukončena činnost zkoušejícího.

Odvolací instancí proti návrhům Výboru SPŘ je revizní komise SPŘ.
Odvolací instancí proti návrhům a rozhodnutím příslušné certifikační rady jsou odvolací komise jednotlivých CO.
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Zavazuji se, že se budu chovat v souladu s tímto Etickým kodexem.

Jméno a příjmení, titul

Členské číslo

Datum
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Podpis

